ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת צו • ט"ו באדר־ב  -שושן פורים התשע"ט

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'רפז
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

הייתי ביחד עם עוד רבנים שי' וגם בצוותא זה עם זה
הרה"צ מליובביטש שי' וכאשר יצא מן המדינה סיפר
לנו את כל המצוקות והחורבנות אשר החבריא הנ"ל
[=הקומוניסטים] עושים רחמנא־ליצלן
(פרסום ראשון ב'ניצוצי רבי' ,עמ' )9

 > 4דבר מלכות •  > 8משיח וגאולה בפרשה •  > 9ניצוצי רבי •
 > 14עיונים ברמב"ם •  > 15מעייני החסידות

זמני השבוע*
עלות השחר**
זמן זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
היום
 120ד' 72
ד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה*** הכוכבים
לפני לפני
הזריחה ותפילין
הזריחה

תאריך
ו' ,ט"ו באדר ב'
ש"ק ,ט"ז באדר ב'
א' ,י"ז באדר ב'
ב' ,י"ח באדר ב'
ג' ,י"ט באדר ב'
ד' ,כ' באדר ב'
ה' ,כ"א באדר ב'
ו' ,כ"ב באדר ב'

3.43
3.41
3.40
3.38
3.37
3.35
3.34
4.32

4.31
4.30
4.28
4.27
4.26
4.24
4.23
5.21

4.53
4.51
4.50
4.49
4.47
4.46
4.45
5.43

5.50
5.49
5.47
5.46
5.45
5.44
5.42
6.41

8.44
8.43
8.42
8.41
8.41
8.40
8.39
9.38

11.48
11.48
11.48
11.47
11.47
11.47
11.46
12.46

12.19
12.18
12.18
12.18
12.18
12.17
12.17
1.17

5.52.9
5.53.6
5.54.3
5.55.0
5.55.7
5.56.4
5.57.0
6.57.7

6.17
6.18
6.18
6.19
6.20
6.21
6.21
7.22

• הזמנים מתייחסים ל�א
זור המרכז .באזור ההרים
והעמקים יש שינויים
שעשויים להגיע למספר
דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
הזמנים לפי הדעה המו־
קדמת ביותר והמאוחרת
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
העניין.
• זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
אולם אדה"ז בסידורו
('סדר הכנסת שבת')
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
ארבע מינוטין" (לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
במיקום ובעונות השנה).

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
צו
שמיני – פרה

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
6:29
5:16
7:34
6:21

תל־אביב
צה"ש
הדה"נ
6:31
5:31
7:36
6:36

חיפה
הדה"נ צה"ש
6:30
5:22
7:36
6:27

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר :הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב
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באר־שבע
צה"ש
הדה"נ
6:31
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ַא חסידישע פרשה
פרשת צו | קריאה של חיבה
על המילה ‘צו' אומר רש"י“ :אין צו אלא לשון זירוז ,מיד ולדורות .אמר רבי שמעון" :ביותר צריך הכתוב לזרז במקום
שיש בו חסרון כיס" .ביאור ה'מגיד ממזריטש':
“זאת תורת" – הפסוק מדבר על לימוד התורה“ .העולה" – לימוד התורה עולה למעלה מהקרבנות“ .על מוקדה" –
בתנאי שהלימוד נעשה מתוך התלהבות שבאה מאהבת הבורא ויראתו“ .על המזבח" – זה האדם ,שנברא ממקום
כפרתו ,המזבח“ .כל הלילה" – כנאמר “והגית בו יומם ולילה".
“אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות" – הזירוז על עסק התורה הוא גם לדורות ,שכן לימוד התורה לא יתבטל לעולם.
“ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס" – לפי רשב"י ,על האדם להקדיש את כל זמנו
ללימוד התורה ,ואין חסרון כיס גדול מזה.
(אור־תורה צו ,עמ' לח)

הכתב והמכתב

לימוד ע"פ סדרי הישיבה

עיקר דיבור הנ"ל היה לאלו – שאין להם
סדר ע"פ תורה בהנ"ל – משא"כ לתלמידי
ישיבה שלכל לראש צ"ל הלימוד ע"פ סדרי
הישיבה – ורק בהזמן שמחוץ לסדרים
שייך הנ"ל ,וג"ז לא לכאו"א .וצ"ל בזה ע"פ
התייעצות והוראת המשפיע.
(בהתוועדות שמחת תורה תשכ"ו אמר כ"ק אדמו"ר
שכל אחד צריך ללמוד מכל חלקי התורה :מקרא ,משנה,
גמרא ,הלכה ,מדרש חסידות וקבלה וכו' .בקשר לזה ענה
כ"ק אדמו"ר לא' התמימים מענה הנ"ל)

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
ט"ו באדר־שני ה'תשע"ט – כ"ב באדר־שני ה'תשע"ט
יום

יום בחודש

ג' פרקים ליום

ט"ו באדר־שני הל' פרה אדומה פרק ב־ד.
ו'
ש"ק ט"ז באדר־שני פרק ה־ז.
י"ז באדר־שני פרק ח־י.
א'
י"ח באדר־שני פרק יא־יג.
ב'
י"ט באדר־שני פרק יד־טו .הל' טומאת צרעת..
ג'
בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב־ד.
כ' באדר־שני
ד'
כ"א באדר־שני פרק ה־ז.
ה'
ו'

כ"ב באדר־שני פרק ח־י.

פרק א' ליום
הל' קרבן פסח פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
הל' חגיגה ..בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
הל' בכורות ..בפרקים אלו.
פרק א.

ספר־המצוות
מ"ע קיג.
מ"ע קיג.
מ"ע קח.
מ"ע קח.
מ"ע קח .קא.
מל"ת שח .שז.
מ"ע קיב.
מ"ע קי.

דבר מלכות

אכילה ושתייה שנעלות
מצום יום הכיפורים
כיצד אכילת הכוהנים ,היא זו שדווקא “ממלאת ומשלימה" את
הכוהנים בעבודתם? • איזה יום נעלה יותר – זה שבו מתענים באופן
רצוף ,לובשים קיטל לבן ודומים למלאכים ,או יום חול שבו אוכלים
ושותים? • כך הפכו ימי הפורים נעלים יותר מיום הכיפורים • משיחת
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

כלומר:
הפירוש ד"איל המילואים" אינו מלשון “ימי
המילואים" שעניינם חינוך הכהונה (כמו שנאמר
לעיל“ :3ולמילואים"“ ,ליום חינוך הכהונה") –
“מפני שלא נקרא מילואים רק האיל האחד משני
האילים (האיל השני)  . .ואילו היה שם המילואים
מלשון  . .חינוך ,לא היה ראוי להיקרא האחד
לבדו  . .איל המילואים".4
ולכן מפרש ש"מילואים לשון שלמים
שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם",
ועל פי זה אתי שפיר שרק “האיל השני" נקרא
בשם “איל המילואים" ,כי ,אף על פי שגם האיל
הראשון הוא בסדר העבודה דימי המילואים
שעל ידה נעשה חינוך הכהונה ,הרי אינו ממלא
ומשלים את הכהנים בכהונתם( ,יש לו חלק בזה,
אבל לא באופן שממלא ומשלים) ,שהרי לאחריו
צריך להקריב את האיל השני; ורק האיל השני
שהוא גמר העבודה (וכמו שכתוב בפירוש רש"י
על הפסוק“ 5ויקטר המזבחה על העולה"“ ,אחר
העולה") נקרא “איל המילואים"“ ,לשון שלמים,
שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם".
אך עדיין צריך להבין:

בנוגע ללימוד פירוש רש"י בפרשת השבוע,
נתעכב על ענין הקשור עם ימי המילואים,
שאודותם מדובר כבר גם בפרשיות שלפני זה –
בפרשת תצווה ,וכמו שכתב רש"י 1ש"פרשה זו
נאמרה שבעה ימים קודם הקמת המשכן (לפני
פרשת פקודי) ,שאין מוקדם ומאוחר בתורה",
ופרטי העניינים שבהמשך הפרשה הם “אלו
האמורים בעניין צוואת המילואים ב'ואתה
תצווה' ועכשיו ביום ראשון למילואים חזר וזרזו
בשעת מעשה" .ומסיים רש"י 2ש"כל העניין הזה
דפרשת המילואים פירשתי ב'ואתה תצווה'",
ואילו בפרשתנו מבאר רש"י רק את העניינים
שלא נאמרו לפני זה ,או עניינים שהם בשינוי
לגבי מה שנאמר בפרשת תצווה.

ב
אחד העניינים שרש"י מפרש בפרשתנו הוא
בפרק ח' פסוק כ"ב“ :ויקרב את האיל השני איל
המילואים וגו'" ,ומפרש רש"י“ :איל המילואים"
– איל השלמים ,שמילואים לשון שלמים,
שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם".

 )3שם ז ,לז .וראה פירוש רש"י תצווה כט ,ט.
 )4פירוש הרא"ם.
 )5פרשתנו ח ,כח.

 )1פרשתנו ח ,ב.
 )2שם ,ה.
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וכמדובר כמה פעמים שכל עניינים אלו
צריכים להיות מובנים בפשטות גם לבן חמש
למקרא באופן המוכרח על פי פשטות הכתובים,
שלכן לא צריך רש"י לפרש זאת .וכפי שיתבאר
לקמן.

גם לאחר הקרבת האיל השני ,מפרש בקרא
– הן בפרשת תצווה 6והן בפרשתנו – 7שהוצרך
גם ליקח “מסל המצות  . .חלת מצה אחת וחלת
לחם שמן וגו'" ,כך ,שגם על ידי הקרבת האיל
השני לא נסתיימה עבודת המילואים ,וכמפורש
בפירוש רש"י בפרשת תצווה על הפסוק“ 8למלא
את ידם"“ ,באיל ולחם הללו" ,ואם כן ,למה נקרא
“איל המילואים"“ ,לשון שלמים ,שממלאים
ומשלימים את הכהנים בכהונתם"?
וממה נפשך :אם מצד זה שגם האיל יש לו
חלק במילוי והשלמת הכהנים בכהונתם – הרי
גם לאיל הראשון יש חלק בזה; וכיון שהאיל
הראשון אינו נקרא “איל המילואים"“ ,לשון
שלמים כו'" ,על כרחך צריך לומר ששם שלמים
שייך רק על גמר העניין ,ובלשון הגמרא מסכת
יומא“ :9עבודה תמה ,ולא עבודה שיש אחריה
עבודה" ,ואם כן ,הרי גם האיל שני אינו יכול
להיקרא “איל המילואים"“ ,לשון שלמים" ,כיון
שיש אחריו עבודת הקרבה מסל המצות?!

ד
...הביאור בפירוש רש"י:
החילוק בפירוש “איל המילואים" בין פרשתנו,
“שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם",
לפרשת תצווה ,ש"משימים שלום למזבח
ולעובד העבודה ולבעלים" – מובן בפשטות על
פי ההקדמה האמורה לעיל שבפרשתנו מפרש
רש"י רק מה שנתחדש לגבי פרשת תצווה (פרט
נוסף ,או ענין שנאמר באופן שונה ממה שנאמר
בפרשת תצווה).
ובכן:
בפרשת תצווה נאמר “ולקחת מן האיל החלב
והאליה גו' ואת שוק הימין" ,ומסיים“ :כי איל
מילואים הוא" ,והיינו ,שהתיבות “איל מילואים
הוא" באים ליתן טעם והסברה (“כי") על מה
שנאמר לפני זה שצריך לקחת מן האיל רק את
החלב וכו' בשביל להקריב על המזבח (ולא כמו
האיל הראשון עליו נאמר“ 13והקטרת את כל
האיל המזבחה עולה גו'").
ולכן אי אפשר לפרש “איל המילואים"
“שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם" –
כיון שאין זה טעם והסברה על הקרבת החלב
וכו' בלבד ,שהרי מילוי והשלמת הכהנים הייתה
יכולה להיות גם אילו היו מקריבים את כל האיל
(ולא רק החלב וכו' בלבד).
ובהכרח לפרש ש"המילואים שלמים
שמשימים שלום למזבח ולעובד העבודה
ולבעלים" – שזהו הטעם שהקריבו מן האיל
השני רק את החלב וכו'“ ,כי איל מילואים הוא",
“שהמילואים שלמים שמשימים שלום כו' לכך
אני מצריכו החזה להיות לו לעובד העבודה
למנה ,וזה משה ששמש במילואים ,והשאר אכלו
אהרון ובניו שהם בעלים".
אבל בפרשתנו לא נאמר “כי איל המילואים
הוא" ,בתור נתינת טעם ,אלא “ויקרב את האיל

ג
גם צריך להבין:
בפרשת תצווה מפרש רש"י “שהמילואים
שלמים ,שמשימים שלום למזבח לעובד העבודה
ולבעלים (וכפי שפירש בפרשת ויקרא“ :11שיש
בהם שלום למזבח לכהנים ולבעלים")  . .החזה
להיות לו לעובד העבודה למנה ,וזה משה
ששימש במילואים ,והשאר אכלו אהרון ובניו
שהם בעלים".
ולמה בפרשתנו מפרש באופן אחר – “מילואים
לשון שלמים שממלאים ומשלימים את הכהנים
בכהונתם"?!
גם צריך להבין דיוק לשון רש"י “שממלאים
ומשלימים את הכהנים בכהונתם" ,ולא
“בעבודתם" ,כלשון הרגיל בכמה מקומות (גם
בפירוש רש"י“ :)12כהנים בעבודתם"?!
10

 )6כט ,כג.
 )7ח ,כו.
 )8שם ,לג.
 )9כד ,א.
 )10שם ,כב.
)11ג ,א.
 )12שמיני י ,א.

 )13תצווה כט ,יח.
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לכן מפרש רש"י ש"ממלאים ומשלימים את
הכהנים בכהונתם" ,היינו שעניין זה נעשה על
ידי האיל.

השני איל המילואים" ,בתור שם התואר ,ולכן אי
אפשר לפרש שנקרא כן רק בגלל “שהמילואים
שלמים שמשימים שלום כו''" ,דאם כן ,היה צריך
להיקרא “איל השלמים" ,ולא “איל המילואים";
ולכן מפרש רש"י “שממלאים ומשלימים את
הכהנים בכהונתם".

ז

אך עדיין אינו מובן :מדוע נעשה מילוי
והשלמת הכהנים על ידי האיל השני דווקא ,ולא
על ידי האיל הראשון?
ולכן מדייק רש"י ש"ממלאים ומשלימים את
הכהנים בכהונתם" ,ולא “בעבודתם":
ההוספה ד"כהונתם" לגבי “עבודתם" היא –
בנוגע לאכילת קדשים ,14והיינו ,שלא זו בלבד
שביכולתו לעסוק בעבודת הקרבנות ,אלא
ביכולתו גם לאכול קדשים.
וזהו החידוש של האיל השני“ ,איל המילואים",
ש"ממלאים ןמשלימים את הכהנים בכהונתם" –
כי ,האיל הראשון ,שהיה עולה ,פעל רק שיהיו
ראויים לעבודה ,ורק האיל השני ,שהיה שלמים,
שבו היה חלק גם לכהנים ,פעל למלא ולהשלים
את הכהנים ב"כהונתם" ,שמכאן ולהבא יוכלו
לאכול קדשים.

...ה"יינה של תורה" בפירוש רש"י הנ"ל:
בנוגע ל"איל המילואים" ,שממלאים
ומשלימים את הכהנים בכהונתם" ,שענין זה
נעשה (לא על ידי קרבן עולה ,אלא) אלא על
ידי קרבן שלמים שקשור עם אכילה דווקא –
לכאורה אינו מובן:
איתא בגמרא 15שאכילה ושתיה הם מהעניינים
שבהם דומים לבהמה ,כך ,שאין זה ממעלת
האדם ,שמתבטאת בעניינים שבהם הם דומים
למלאכי השרת .ואם כן ,איך ייתכן שדווקא עניין
האכילה ממלא ומשלים את הכהנים בכהונתם?!
אך העניין הוא – שזהו החידוש של יהודי,
שביכולתו ליקח מאכל גשמי ,ולעשות ממנו
ענין של קדושה ,על ידי זה שבשעת האכילה
אינו מונח בהמאכל ,אלא מבררו ומזככו כו'.
ועניין זה מודגש באכילת הכהנים – שלא רק
החלק שמקריבים על גבי המזבח נעשה קדושה,
אלא גם החלק שנאכל על ידי הכהנים הוא עניין
של קדושה.

ו

ח

ה

ועניין זה קשור גם עם ימי הפורים:
איתא בתיקוני זהר 16ש"יום הכיפורים" הוא
“כפורים" ,כמו פורים.
וכמדובר פעם 17שעניין זה מרומז גם בנגלה
– שהרי איתא במדרש“ 18כל המועדים עתידין
ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם",
ומוסיף“ :אמר רבי אלעזר אף יום הכפורים לא
יבטל לעולם" .ומכאן רואים שכאשר מזכירים
פורים ,מתעוררת מיד סברא שכן הוא ביום
הכפורים ,כיון שפורים הוא כמו יום הכפורים,

ואף־על־פי־כן כותב רש"י בפרשת תצווה
“למלא את ידם"“ ,באיל ולחם הללו":
אף על פי שהקרבת האיל פועלת השלמת
הכהנים בכהונתם ,מכל מקום ,בפסוק שבו
מדובר אודות אכילת הקרבן ,שבו נאמר “ואכלו
אותם  . .למלא את ידם"“ ,אותם" לשון רבים,
הן איל והן לחם (כיון שאכילת האיל הייתה יחד
עם אכילת הלחם ,ללא הפסק ביניהם) ,בהכרח
לפרש “למלא את ידם"“ ,באיל ולחם הללו".
מה שאין כן בפסוק “וקרב את האיל גו'"
שבפרשתנו ,שבו מדובר רק אודות הקרבת האיל
(שהוצרכה להיות בפני עצמה ,לפני הקרבת
הלחם) ,ואף על פי כן נקרא “איל המילואים",

 )15חגיגה טז ,א.
 )16תיקון כא (נז ,ב).
 )17ראה גם תורת מנחם חלק טז עמ'  118ואילך .חלק מו סוף
עמ'  211ואילך.
 )18ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמד .וראה מדרש משלי
רפ"ט.

 )14ברשימת ההנחה :כמו שכתב רש"י לעיל.
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לפורים דוקא:
אין זה “קונץ" להיות יהודי ביום הכפורים,
שאין בו אכילה ושתיה וכו'; ה"קונץ" הוא דוקא
ביום הפורים ,שיש בו אכילה ושתיה וכו' –
לעשות זאת באופן המתאים ליהודי :להרבות
באכילה ושתיה – רק בגלל המצווה שבדבר
(נוסף על קיום שאר מצוות היום :מקרא מגילה,
משלוח מנות ומתנות לאביונים) ,כך שהאכילה
ושתיה נעשית עניין של קדושה.

ואדרבה :פורים הוא נעלה יותר מיום הכיפורים
שנקרא “כפורים" ,בכ"ף הדמיון.
ולכאורה אינו מובן:
ביום הכיפורים – מתענים כל היום ,ועוסקים
כל היום בתפלה בבית הכנסת ,בקיטל לבן,
להורות שדומים למלאכים ;19ואילו פורים
הוא יום חול ,ויש בו אכילה ושתיה וכו' .אם כן
איך אפשר לומר שפורים הוא נעלה יותר מיום
הכיפורים?!
אך הענין בזה – שעיקר החידוש הוא בנוגע

(משיחת שבת פרשת צו ,פרשת פרה ,כ' אדר שני,
ה'תש"ל .תורת מנחם חלק נט עמ' )428-430,439-440

 )19ראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תרי סעיף
ט .וש"נ.

סיכום
על הפסוק “ויקרב את האיל השני איל המילואים"
מפרש רש"י “איל המילואים – איל השלמים,
מילואים לשון שלמים ,שממלאים ומשלימים את
הכהנים בכהונתם".
וצריך להבין:
א) בפרשת תצווה מפרש רש"י את המילים “איל
המילואים" באופן אחר – “מילואים שלמים,
שמשימים שלום למזבח ולעובד העבודה ולבעלים"!
ב) מדוע דווקא הקרבת האיל השני ממלאת
ומשלימה את הכהנים בכהונתם ,ולא הקרבת האיל
הראשון?

אפשר לפרש כאן שכוונת הפסוק לומר שזהו קרבן
שלמים שאם כן היה צריך לקרותו “איל השלמים".
אלא יש לפרש “שממלאים את הכהנים בכהונתם".
המענה לשאלות ב' ו־ג' :האיל הראשון היה קרבן
עולה ,והוא פעל שיהיו הכהנים ראויים לעבודה,
“כהנים בעבודתם" .לעומת זאת ,האיל השני שהיה
קרבן שלמים – שבו יש חלק שנאכל על ידי הכהנים
– פעל שיהיו הכהנים ראויים לאכול קדשים .ולכן
שלימות הכהנים “בכהונתם" נפעלה רק על ידי
האיל השני.
מיינה של תורה בפירוש רש"י:
באכילת הכהנים ש"ממלאת ומשלימה את
כהונתם" מודגש כוחו הגדול של יהודי ,שביכולתו
לקחת מאכל גשמי ולעשות ממנו עניין של קדושה,
בכך שבשעת האכילה הוא אינו ‘מונח' במאכל ,אלא
מבררו ומזככו.
דבר זה מודגש גם כן בימי הפורים :אף על פי
שמלאכה מותרת בימי הפורים ועוסקים בהם
באכילה ושתיה ,נעלים הם מיום הכפורים שאינו
אלא “כפורים" .שכן אין זה “קונץ" להיות יהודי בזמן
שבו נמצאים בבית הכנסת ואין בו אכילה ושתיה,
ה"קונץ" הוא דווקא בימי הפורים ,בהם מרבים
באכילה ושתיה .כשהאכילה והשתיה הינן מחמת
המצווה ,הרי הן עניין של קדושה.

ג) מדוע כותב רש"י “הכהנים בכהונתם" ואינו נוקט
את הלשון המקובלת “כהנים בעבודתם"?
הביאור בזה:
המענה לשאלה א' :בפרשת תצווה נאמר “ולקחת
מן האיל החלב והאליה ...ואת שוק הימין כי איל
מילואים הוא" .כלומר ,ההסבר לכך שמקריבים רק
את החלב האליה והשוק של האיל ולא את כולו
הוא “כי איל מילואים הוא" .ולכן יש לפרש “איל
המילואים – שלמים" ,זהו קרבן שגם הכהן והבעלים
אוכלים ממנו ,ולפיכך לא הקריבו את כולו.
אבל בפרשתנו נאמר “ויקרב את האיל השני איל
המילואים" .התיבות “איל המילואים" אינן הסבר
ונתינת טעם אלא שם התואר של הקרבן ,ולכן אי
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משיח וגאולה

‘תוקף מרדכי' מביא
גאולה לעולם
מביא גאולה לעולם – כיצד?
יש משנה מפורשת שבה מוזכר עניין הגאולה“ :הא למדת ,כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה
לעולם" (אבות פ"ו ,ו).
[ ]. .והביאור בזה  . .בפנימיות העניינים:
"...עולם" הוא מלשון העלם והסתר ,היינו שמציאות האלוקות היא בהעלם והסתר ,שהרי במציאות
העולם לא רואים אלוקות בגלוי  . .ומובן ,שמעמד ומצב זה הוא עניין של גלות.
וזהו “כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" – היינו שכאשר לימוד התורה שלו הוא
באופן שניכר שזוהי תורתו של הקב"ה“ ,בשם אומרו" ,הרי הוא ממשיך אלוקות בעולם ,ועל־ידי זה
“מביא גאולה לעולם" – תמורת הגלות דהעלם והסתר העולם.
וממשיך במשנה “שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי":
“אסתר" מרמז על העלם והסתר דאלוקות במציאות העולם ,כמאמר רז"ל “אסתר מן התורה מנין
שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" .ו"מרדכי" קאי על כל אחד ואחת מישראל – “עם מרדכי",
מכיוון שהנהגתו היא בדוגמת הנהגתו של מרדכי ,אשר “לא יכרע ולא ישתחווה".
וזהו מה שכתוב “ותאמר אסתר למלך (מלכו של עולם שאחרית וראשית שלו) בשם מרדכי" – שעל־
ידי עבודתם של בני־ישראל “עם מרדכי" ,שעומדים על כל עניני התורה ומצוותיה בתוקף המתאים
ד"לא יכרע ולא ישתחווה" ,מתבטל ההעלם וההסתר שבמציאות העולם ,ונמשך גילוי אלוקות – “מלכו
של עולם" – בעולם כולו.
והדיוק הוא – “ותאמר אסתר למלך גו'" ,היינו שההסתר גופא [אומר למלך מלכו של עולם] נהפך
לקדושה ,ועל־ידי זה נפעל העניין דיתרון האור מן החושך ויתרון החכמה מן הסכלות.
הביאור בקושייתו של ה"בן עשר למשנה" – מכיוון שכבר אמר דבר בשם אומרו כמה פעמים – מדוע
עדיין לא נגאלו כל בני־ישראל מהגלות ,הרי “כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם":
מכיוון שהתנא מביא ראיה לדבר “שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי" ,הרי ביודעו את פרטי
הדברים בקשר לגאולת פורים ,סרה קושייתו:
לכל לראש – הרי מאז ש"ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי" עד לעניין הגאולה ,לקח משך זמן רב ,כי
המאורע ד"ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי" היה משך זמן רב לפני גזירת המן ,וגאולת פורים הייתה
ריבוי זמן לאחרי זה – כאשר קראו ב"ספר הזיכרונות" וימצא כתוב כך וכך ,וכתוצאה מזה השתלשלו
העניינים עד לגאולת פורים.
ועוד – וגם זה עיקר :גאולת פורים לא הייתה גאולה אמיתית ושלימה ,שהרי גם לאחרי גאולת פורים
– “אכתי עבדי אחשוורוש אנן".
(התוועדויות ה'תשמ"ג כרך ד ,עמ' )1782-1793
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

דברים ממשנתם של
ה'דברי חיים' ,ה'חפץ
חיים' והראגוצ'ובי
השוואות עם דברי הרה"ק בעל ‘דברי חיים' מצאנז * התבטאויות
הרבי על ה'חפץ חיים' ודבריו * פגישת הרבי עם הראגוצ'ובי
בועידה במרחשון תרפ"ח ומקורות להוראת הרבי לבדוק מזוזות
מדי שנה
הרה"ק מצאנז מדבר הרבה אודות הצמח צדק,
וכותב אודותיו דברים נפלאים.
כך התבטא הרבי ביום שמחת תורה תשי"ז
(‘תורת מנחם' כרך יח עמ' צח ,וראה המובא
ב'שמן ששון מחבריך' כרך א' [מהדורה
חדשה] עמ'  298ואילך).
במהלך השנים התייחס הרבי לדברי
הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז זצ"ל –
ה'דברי חיים' (ראה לדוגמא ‘לקוטי שיחות'
כרך ב' עמ'  508הערה  )46והנהגותיו (ראה
ספר המנהגים חב"ד עמ'  70הע'  ,10ועיין גם
‘המלך במסיבו' כרך ב' עמ' קכג).

אמר שיתיישבו בא"י ויתברכו בפרי בטן ע"פ
רש"י הק[דוש] לך לך להנאתך ולטובתך
ושם אעשך לגוי גדול כאן [=בחו"ל] אי אתה
זוכה לבנים .עיי[ן] ש[שם]".
[השווה‘ :לקוטי מהר"ן' ח"א תורה מח :וכן
ארץ ישראל ..סגולה לבנים כו'].

עשה כאן ארץ ישראל
מפורסמת תשובת הצמח־צדק לחסיד
שרצה לעלות לארץ־ישראל“ :עשה כאן
ארץ ישראל" ,כלומר :על־ידי־זה שכל אחד
ואחד עושה בד' אמות שלו “ארץ ישראל" –
ראה ‘לקוטי שיחות' כרך ב' עמ'  .621ועוד.
‘אגרות־קודש' אדמו"ר מוהריי"צ כרך א' עמ'
תפה.
בנו של ה'דברי חיים' העיד (דובב שפתי
ישנים שם)“ :וכנודע אבינו הקדוש היה
מעכב המתייעצים עמו מלהתיישב בארץ־
ישראל".
ובעל ה'דברי יציב' נהג לספר (ראה שפע
חיים רעוא דרעוין ,לך לך ,מאמר ה' ,ועוד)
שפעם אחת ביקש החסיד המפורסם מוה"ר
יוסף לייב כהנא זצ"ל לעלות לארץ הקודש,
ונענה אליו ה'דברי חיים' :רבי יוסף לייב

עליה לארץ ישראל –
סגולה לבנים
בתשובת הרבי משנת תשל"ו (‘אגרות־
קודש' כרך לא עמ' עתר):
בקשר להפקד – בזרע־של־קיימא – לזה סגולה
עליה מחוץ־לארץ לארץ־הקודש.
מעניין ,שכך היה מורה גם ה'דברי
חיים' ,כעדות בנו הרה"צ ר' שלום אליעזר
מראצפערט הי"ד (ספר ‘דובב שפתי ישנים'
ח"ב עמ' רחצ):
“וכנודע אבינו הקדוש ...לחשוכי בנים
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סובר שיהודי יכול להשלים עצמו רק בארץ
ישראל ,אולם האמת היא ,שכאשר יהודי
מטהר ומקדש עצמו בד' אמות של הלכה,
הריהו זוכה בכל מקום לקדושת ארץ ישראל.

כשהחפץ חיים ביקש
לקרב את הגאולה
ועוד שם (עמ' :)155
ה"חפץ חיים" התחיל להנהיג בזמנו לימוד
סדר קדשים ,בכתבו (בהקדמתו לספרו
ליקוטי הלכות מסכת זבחים) ,שלימוד סדר
קדשים הוא סגולה לקירוב הגאולה ,שאז
יקריבו קדשים בפועל .אבל הדבר החזיק
מעמד רק זמן קצר ,כמה שנים ,ולאחר זה
נשתתק הענין .ועכשיו – סיים הרבי – התחילו
ללמוד שוב.

איסור יציאה מא"י לחו"ל –
גם בזמן הזה
יותר מפעם אחת ציין הרבי כי בזמן הזה,
בענין ארץ ישראל – הרי לנמצאים בארץ
ישראל בתוקפו האיסור לצאת מארץ ישראל
לחו"ל (ראה ‘בצל החכמה' עמ'  .)103וכך
כתב (אגרות־קודש כרך לא עמ' עדר):
ידועה דעתי בכלל – ע"פ הרמב"ם [=הלכות
מלכים פ"ה ה"ט] ,שאין כדאית יציאה מארץ־
הקודש .באם לדעתם יש טעמים מיוחדים בנדו"ד
[בנידון־דידן] – ישאלו רב מורה הוראה.

“בדוגמת ספר ‘מחנה
ישראל' להחפץ חיים ז"ל"
בשנת תשל"ז שולח הרבי מכתב מרתק
לרב שפרסם פרסומים שונים ,ביניהם על
“הרבנים החרדים בצבא ארצות־הברית",
ובין השאר (שם עמ' רצ) מצביע על הצורך
בהוצאת מדריך דינים לחיילים יהודים.
להלן קטע:
...לא מצאתי עד עתה ספר ליקוטי דינים מיוחד
בתור מדריך לאנשי צבא להנהגה על פי שולחן־
ערוך בכל הפרטים בהיות[ם] בצבא ,בדוגמת ספר
“מחנה ישראל" להחפץ חיים ז"ל .ואף שבפרסום
כל כגון זה יש בו קצת שלילה ,מחשש שי[י]מצאו
כאלה שינצלו הקולות בדיעבד בצבא לקולות
לכתחילה בחיים אזרחיים ,אבל אולי בהתייעצות
מומחים בזה יש למצוא אופן איך לשלול הצד
השלילי שבזה.

בספר ‘ברכת חיים' לרבי ירוחם חיים
יצחק ,אב"ד אלטשטאדט מהדורא תניינא
שו"ת סימן ט מביא בין השאר:
“ ..ובעל דברי חיים הראה לאותו גאון
מפולין גם הריטב"א ליומא (דף ל"ח) כי
אין איסור לדור בחו"ל אלא בזמן שישראל
שרויין על אדמתם ,אבל בזמן הזה שנגזר
עלינו להיות נדחים בכל קצוי ארץ ,כל חוץ
לארץ – כארץ הוא ,ואין איסור אלא שלא
לצאת מדעת מן הארץ לחו"ל".
על ה'חפץ חיים' הרחבנו ברשימתנו
בגיליון רד (כ"ה בסיון תשנ"ח) עמודים 11-
 15וכאן נוסף להצביע על דברים נוספים:

מי הם "גדולי ישראל
בדורות שלפנינו"

הרבי זוכר שימוש ב'משנה
ברורה' ברוסיה

בי"ט כסלו תשל"א התבטא הרבי (תורת
מנחם כרך סב עמ' :)363
ע"פ דין תורה – כמבואר בספרים מגדולי
ישראל בדורות שלפנינו ...כסף שקשור עם חילול
שבת ,הולך לטמיון רחמנא־ליצלן ,וצרה גדולה
יותר – שהוא גורר עמו עוד כסף.
למי התכוין הרבי “ספרים מגדולי ישראל
בדורות שלפנינו"?
ובכן ,מהדירי תורת מנחם ציינו שם (הערה

בקיץ תשכ"ח ביקר אצל הרבי רבה של
מוסקבה הרב יהודה ליב לוין בין השאר
הזכיר הרבי (תורת מנחם כרך נג עמ' :)152
זכורני שבזמני היה נדיר למצוא ברוסיא קיצור
שולחן ערוך .בשנים האחרונות היו משתמשים
ב"משנה ברורה" ,או לומדים שולחן ערוך עם
“באר היטב"...

10

היינו שהוא רק לה' לבדו ...ולמדנו מזה
שיזהר האדם שלא יעשה דבר פשר [פשרה?]
בין דרך התורה ובין הדרכים המקולקלים
וללכת בשתיהן וזהו שאמר אליהו הנביא
עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים
אם ה' האלהים לכו אחריו וגו' והיינו אחריו
לבדו ומה שאמר עוד ואם הבעל לכו אחריו
ולכאורה למה יפסד מה שהולך לפעמים
גם אל ה' אלא שעל־ידי־זה שהולך לפעמים
גם אל ה' חושבין הכל שהוא יהודי ויהודי
מותר לילך לפעמים גם אל הבעל ולומדים
ממעשיו משא"כ אם הולך רק אל הבעל
יודעין הכל שהאיש הוא נבדל מעדת ישראל
ועובד ע"ז ויפרשו ממנו".

 :)322ראה שם עולם (להחפץ חיים) ח"א
שער השבת פ"ו .ושם נסמן .וראה גם תורת
מנחם כרך יז עמ'  .74כרך נח עמ' .171

מה כל כך גרוע ב'פוסח על
שתי הסעיפים'?
שיחה מיוחדת השמיע הרבי בשבת פרשת
תישא תשי"ז (תורת מנחם כרך יז עמודים
 .)105-101תוכן הדברים :הטעם שטענת
אליהו הייתה “עד מתי אתם פוסחים על שתי
הסעיפים" ,ולא על עצם עבודתם לבעל;
עבודה־זרה אצל בני ישראל אי אפשר שתהיה
באמת אלא לצורך פניות; עובד עבודה
זרה – הפניה אצלו היא באמת ,וכשיווכח
בטעותו יעשה תשובה בעוד “פוסח על שתי
הסעיפים" הוא מקולקל לגמרי ,וגם קל לו
יותר להחטיא את הרבים; בדקות – הסביר
הרבי – ישנו ענין זה גם עתה – ויתור על
עניני תורה ומצוות בשביל פניות גשמיות,
וההוראה מההפטרה היא שענין זה גרוע
יותר מעבודה זרה.
הרבי חזר וחידד את הדברים (שם עמ'
:)104
א) מצד תשובה קשה לו לעשות תשובה
באמת כיון שמשלה עצמו שלא חטא כל־כך.
ב) בנפש המרת ענינים נצחיים בעניני
שעה היא השחתה.
ג) מחטיא את הרבים .אדם הכופר בגלוי
יסלקוהו מד' אמותיהם ,בעוד שהוא מסתיר
עצמו באומרו שזהו רק לפי שעה ו"מגייס"
עוד ראיה מפסוק או מחז"ל – הרי הוא
מחטיא הרבים.
יש להאיר שרעיון השיחה מבוסס על דברי
חז"ל במדרש תהלים קיט ,מו“ :אמר לא
תאחזו החבל בשני ראשים ,בחרו לכם היום
(למי) [את מי] תעבדון וגו'".
אמנם הפרט השלישי של החטאת הרבים –
מבואר בספרו של החפץ חיים שם עולם ח"ב
פרק ב בהגהה:
“ודע עוד דממעשה דשבט לוי אנו יכולין
ללמוד ענין נכבד ..שמרע"ה שאל מי לה'

בדיקת מזוזות –
אחת לשנה
כ"ק אדמו"ר הורה לבדוק את המזוזות
אחת לשנה (באלול) – ראה תורת מנחם כרך
עמ'  .389שיחות אלול תשל"ד .ועוד.
הרה"ח ר' אהרן מרדכי זילברשטרום ז"ל
(הובא בספרו ‘מן המעיין' ,תשע"ו עמ' )390
הצביע (במכתב שכתב לרבי בי"ד טבת
תשל"ז) על שני מקורות מעניינים:
(א) בספר ‘שער המלך' – לרבינו מרדכי
ב"ר שמואל – זולקווא תק"מ (שער א' לפני
בא יום הגדול פרק א ד"ה ואחרי) “חיוב
על נטורי קרתא לבדוק כל שנה באלול
את המזוזות בכל מקום פן ימעט איזה בית
מהיות וכו'.
(ב) בספר צוואה מחיים – לר"ח פלאג'י –
סימן יד (עמ' לז) :מזוזה – תמיד כל הימים
תהיה השגתו על קיום מצות מזוזה ..ולבדקה
בכל שנה ושנה וכו' “.
“שיחות נעימות בחידושי תורה"“ ,והם
נוגעים הלכה למעשה"“ ,בהענינים של תורה
וחזוק הדת הנוגע למדינתנו" אלה הם אחדים
מהתבטאויותיו של הרבי ריי"צ על הועידה
שהתקיימה בימי שלישי־רביעי פרשת חיי
שרה תרפ"ח בריגא בה השתתפו הגאון
הראגוצ'ובי ו ...הרבי נשיא־דורנו .וכי יתכן
ואישים שכל מהותם תורה לא ישתעשעו
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בהנוגע אל בני ביתי שי' ,כאמור בעת ישבי
בהאטעל [=באכסנייה] ,תיכף־ומיד נגשתי אל
העבודה ,ועל־פי חלופי דברים שהי' בינינו באו
לפה הרב ר' מאיר שי' ד"ר הילדעסהיימער
מבערלין ,הגאון הנודע בכל מרחבי תבל הר"י
שליט"א ראזין מדווינסק ,הרה"ג דפה הר"מ
שי' זק ,וציר הסיים היקר באנשים ירא שמים
באמת מר מרדכי שי' דובין.
“פרקי השאלות והענינים שהתדברו כמובן,
הם רק בהענינים של תורה וחזוק הדת הנוגע
למדינתנו יע"א".
פרטים נוספים באיגרת מד' תשרי תרפ"ט
(שם עמ' ריח־ריט):
“בבואנו כ"ה תשרי התחלתי לבוא
בחליפות טע"ג ...כעבור איזה ימים בא הנה...
[הראגוצ'ובי ,הילדסהיימר ,זאק ,דובין] .ועוד
אחדים בעלי שם טוב בין עסקנים ודורשי טוב,
ונערך איזה ועידות בשעות ארוכות להכירם
את המצב של מדינתנו לכל פרטיו ועניניו,
דו"ח מעבודת ועד הרבנים שליט"א במדינתנו
מהעבר ואופן המשכת העבודה בהעתיד."...
לימים ,בעיצומה של השואה ,בשנת תש"א
כתב הרבי להרב הרצוג (‘אגרות־קודש' כרך
ה' עמ' שלז) ריי"צ על דיבוריו־הצעתו לקבוע
יום תענית ציבור עקב מצבם של יהודי רוסיה
בשנים תרפ"ח־ט.
“כשבאתי – בשנת תרפ"ח – מארץ מולדתי
מריגא והתדברתי עם ...הגאונים נוחי נפש,
שר התורה הגאון החסיד מרנא ורבנא כש"ת
מוה"ר יוסף נבג"מ זי"ע – הידוע בשם תהלה
דער ראגאטשאווער גאון – הגאון הצדיק מרנא
כש"ק מוה"ר ישראל מאיר הכהן נבג"ם זי"ע –
חפץ חיים – והגאון הצדיק מרנא כש"ת מוה"ר
חיים עוזר נבג"מ זי"ע ,על אדות מצבם המוסרי
והכלכלי של אחינו־בני־ישראל שי' אז במדינת
רוסיא ,החלטנו לקבוע תענית צבור כללי,
יום תפלה ותשובה במדינות ליטא ולטביא...
באשכנז והרבה מקומות בפולין גאליציא
ואוסטריא השתתפו מעצמם בקביעות יום
התענית .בחדש אלול שנת תרפ"ח החלטנו
לקבוע שנית תענית צבור בליטא ובלטביא."...
פרוטוקול הוועידה שהתקיימה במרחשון

בדברי תורה .ואכן חשף הרבי לימים את
שאמר הראגוצ'ובי באותה הזדמנות לפשר
אי יכלתו ליטול חלק פעיל בעבודה המעשית
משום פסק הבבלי שתורתן משתמרת; סביר
להניח שעוד הרבה דברי תורה נאמרו אז אגב
הדיונים על העזרה ליהודי רוסיה.
אפילו על תקופה מאוחרת יותר בחייו
(תרצ"ה) העיד הרבי“ :דרכי אז היתה להיות
לעצמי ,לא השתתפתי אז באסיפות של רבנים
וכיוצא־בזה" (תו"מ מנחם ציון כרך ב' עמ'
)422
אבל היו יוצאים מן הכלל:
ימים לא מרובים אחר צאתו את ברית־
המועצות נתבקש הרבי על־ידי חמיו המיועד
להשתתף באסיפה מיוחדת במינה שהתקיימה
במלון ששימש אז כמקום מגורים – זמני –
לחמיו ומשפחתו בריגא.
על אסיפה זו גילה הרבי הריי"צ טפח אחר
טפח באותן שנים באגרותיו.
כך כתב בכ"ה מרחשון תרפ"ח (‘אגרות־
קודש' כרך טז עמ' קכט):
“בשבוע העברה הי' לנו ועידה קטנה
בהנוגע לעבודתי במדינתנו ,והי' פה הגאון
מראגאטשוב שליט"א ,הרבי אילדעסהיימער
יחי' ,ואקוה כי בעזרתו ית[ברך] יסודר הענין
לכל פרטיו בעז"ה".
ובו ביום כותב לרוסיה (שם עמ' קל):
“הייתי טרוד בהכנסת אורחים שבאו לפה
בשבוע העבר ...וכשלשה ימים ישבנו בשיחות
נעימות בחידושי תורה."..
ובכ"ז מרחשון כותב הרבי שוב לרוסי' (עמ'
קלג):
“באו להשתעשע בחידושי־תורה בפלפולים
ארוכים ,אשר ישבו כשלשה ימים והם נוגעים
הלכה למעשה".
בי' כסלו תרפ"ח לרוסי' (שם עמ' קלט):
“ולכבודם נערך סעודה גדולה ,והכל
בהאטעל" “ויתמהמהו פה שני ימים".
ושוב בנר א' דחנוכה תרפ"ח מפרט הרבי
ללונדון (שם עמ' קמז־ח):
“בבואי לפה עוד טרם הסתדרתי באיזה סדר
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(ראה רשימות חוברת קנט עמודים  .)8-23כך
גם בקיץ תרצ"ב (רשימות חוברת קנד עמודים
.)3-11
להלן בפרסום ראשון תוכנה של איגרת חדשה
שעתידה להתפרסם בקרוב בשו"ת ‘צפנת
פענח' החדש כרך ד' ,ובה מספר הגאון על
ההתרחשויות ברוסיה:
“ערב יום הכיפורים תרפ"ט
“אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר שי'
“שלומם ישגא.
“הייתי ביחד עם עוד רבנים שי' וגם בצוותא
זה עם זה הרה"צ מליובביטש שי' וכאשר יצא מן
המדינה סיפר לנו את כל המצוקות והחורבנות
אשר החבריא הנ"ל [=הקומוניסטים] עושים
רחמנא־ליצלן לעקור את הכל ...ונעשה כמה־
וכמה תקנות [לבטל] מחשבתם ולכן על־פי דעת
תורתינו הקדושה מחוייבים אנחנו לעמוד בכל
עוז ...בכל מה שצריך [לחזק] את הדברים."...

תרפ"ח התפרסם בירחון ‘דגל ישראל' נ.י.
תרפ"ח צילום הפתיחה ב'ימי מלך' כרך א' עמ'
 ,238והפרוטוקול בשלימותו בספר ‘תולדות
חב"ד ברוסיא הסובייטית" (קה"ת תשמ"ט)
עמודים קח־קיב.
על אותם שמות שהרבי ריי"צ לא פירט
באיגרתו “אחדים בעלי שם טוב בין עסקנים
ודורשי טוב" נמנה הרבי נשיא־דורינו ,אשר שמו
נזכר בין שבעת המשתתפים (“נוכחים") לצדו
של הגאון החסיד רבי יעקב לנדא מי שישמש
לימים כרב אב"ד בני ברק.

התכתבות תורנית טהורה
אחרי הפגישה הזו בריגה החלה חליפת
מכתבים מכובדת בין הרבי והראגוצ'ובי .בכ"ב
שבט תרפ"ח כותב הרבי לגאון הראגוצ'ובי
שמיהר להשיב לו בכ"ד בשבט .בכ"א באדר שוב
כותב לו הרבי (ראה רשימות חוברת לג עמודים
 .)4-16בחורף תרפ"ט נמשכת ההתכתבות הזאת

ב"ה

בוא ליטול
חלק פעיל
ב'מבצע
כשרות'!

מידי ערב נערכות
הכשרות מטבחים
ברחבי הארץ
על ידי פעילי
'מבצע כשרות'
חסיד חב"ד! אנו זקוקים לך,
בכדי שנוכל לתת מענה
לכל בקשה
ת מטבחים

הכשרו

לפרטים והצטרפות:
 053-330-9419יענקי
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צעירי
אגודת חב"ד

אגף המבצעים

ליישר הדעות

הכוח היהודי
לפעול טהרה
בהתאם עם הוראת הרבי מר"ח בניסן תשמ"ה ,ללמוד הלכה ברמב"ם
בעיון ,מוגשים בזה רעיונות מעובדים משיחותיו הק' בקשר עם
ההלכות ברמב"ם הנלמדות בימים אלו
של תיקון הדעות) כדי לסמוך עניין הטהרה על
טומאה חמורה זו (לבטל ולשלול תיכף האפשרות
ד"נתכרכמו פניו" דהלומד הלכות אלו ,כנזכר
לעיל) ,אבל ,ביאור זה הוא ,כאמור ,דוחק הכי
גדול" .ותן לחכם ויחכם עוד".3
והעיקר – שמלימוד הלכות פרה אדומה
נזכה תיכף ומיד לקיימם בפועל ממש ,בגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ,כמו
שכתב הרמב"ם בהמשך ההלכות 4ש"(פרה)
העשירית יעשה המלך המשיח" ,ביחד עם "שירה
העשירית" ,5ושאר העניינים דלעתיד לבוא שיהיו
במספר עשר – שלימות המספר" ,6העשירי יהיה
קודש".7
...פרה אדומה היא כללות התורה ,כי ,בעשיית
הפרה מודגשים שני העניינים דרצוא ושוב
(שריפת הפרה ,רצוא ,ונתינת מים חיים ,שוב),
אשר" ,על שני עניינים אלו דרצוא ושוב הוסדה
כל עיקר התורה והמצוות".8
ויש לומר ,שרצוא ושוב רומז גם על כללות
עניין הגלות והגאולה ,שאז תהיה גם השלימות
דכללות התורה ומצוותיה.

יש להעיר על עניין הדורש ביאור בסיום הלכות
טומאת מת – הלכות בעניינים דהיפך הטהרה
באופן הכי חמור ,שטהרתם על ידי פרה אדומה –
ההלכות שבאות מיד אחריהן.
ובהקדם הביאור בהמשך ההלכות – על דרך
המבואר במדרשי רז"ל 1ש"נתכרכמו פניו של
משה" שלא ידע "במה תהא טהרתו" (של זה
שנטמא בטומאה הכי חמורה) ,ועל זה נאמרה
לו "פרשת פרה אדומה" ,ודוגמתו גם בלימוד
תורת משה (כולל גם לימוד ספרו של הרמב"ם)
– שלאחר שמסיימים הלכות טומאת מת לומדים
תיכף הלכות פרה אדומה ,שעל ידי זה "תהא
טהרתו" של זה שנטמא בטומאה חמורה זו.
ובנוגע לענייננו – סיום הלכות טומאת מת:
דרכו של הרמב"ם בכמה וכמה מקומות בספרו
לבאר גם עניינים דתיקון הדעות כו' – על יסוד מה
שכתב בסוף הלכות תמורה ש"רוב דיני התורה
אינם אלא  . .לתקן הדעות וליישר המעשים".2
 ...וכיוון שכן ,היה מתאים שיכתוב עניין
דוגמתו בתיקון הדעות גם בסיום הלכות אלה.
ובדוחק יש לומר ,שהרמב"ם לא רצה להפסיק
בין הלכות אלה להלכות פרה אדומה (בעניין

(משיחת ש"פ קורח תשמ"ט ,הנחת השומעים ,בלתי מוגה)

 )1תנחומא חוקת ו.
 )2וכותב לפני זה אפילו בנוגע ל"חוקים" – "אף על פי שכל חוקי
התורה גזירות הם  ..ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן
לו טעם תן לו טעם" ,ומוסיף שעשו כן בפועל" ,מעשה רב" – "הרי
אמרו חכמים הראשונים ששלמה המלך הבין רוב הטעמים של
כל חוקי התורה".

 )3משלי ט ,ט.
 )4סוף פרק ג.
 )5מכילתא בשלח טו ,א .ועוד.
 )6ראה פרדס ש"ב .ראב"ע שמות ג ,טו.
 )7בחוקותי כז ,לב.
 )8לקוטי תורה חוקת נז ,ב.
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ממעייני החסידות

פרשת צו
המשמעות הפנימית של הקטרת החלבים
ביום היא ‘הקטרת' התענוג שבעבודת הבורא
(חלב רומז לתענוג) ,כלומר :לעבוד את ה' אך
ורק כדי לקיים את הרצון העליון ,לא משום
התענוג שבעבודה זו.
ואילו הקטר החלבים בלילה משמעותו –
שיש ‘להקטיר' גם את התענוג שבדברי הרשות,
לעסוק בהם רק כפי הצורך ,לשם שמים .אולם
עיקר הקטר החלבים הוא ביום דווקא ,שכן
הצורך לבטל את התענוג שבדברי הרשות –
אין בו משום חידוש כל־כך; עיקר החידוש הוא
שחייב אדם ‘להקטיר' גם את התענוג שבעסק
התורה והמצוות.

צו את אהרון (ו,ב)
ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש
בו חיסרון כיס (רש"י)

מדוע נאמר זירוז זה דווקא כאן ולא במצוות
אחרות שיש בהן חסרון כיס?
אלא :כשיהודי מוציא כסף על מצווה ,אין
צורך לזרזו על כך ,שכן הוא יודע שהוצאה
זו הכנסה היא ,ועל־דרך מאמר רז"ל (שבת
קיט)“ ,עשר בשביל שתתעשר"; אבל כשמדובר
בהוצאת כסף של הקדש לצורך הקרבת התמיד,
מתלבש היצר־הרע באצטלא דקדושה וטוען:
אולי צריכים להוציא כסף זה למטרה אחרת,
חשובה יותר? הרי מדובר בכספי ציבור ,וכל
פרוטה יקרה .חישובים כאלה עלולים למנוע
את קיום המצווה בזריזות .על כך באה התורה
בזירוז מיוחד ,לאמור :הקב"ה יודע את כל
החשבונות טוב יותר ממך ,ועליך לקיים את
מצוותיו ללא היסוסים ,במהירות וזריזות.

(לקוטי שיחות כרך ג ,עמ' )950

אש תמיד תוקד על המזבח (ו,ו)
תמיד – אפילו בשבת ,תמיד – אפילו
בטומאה (ירושלמי יומא פ"ד)

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת צו תשל"א)

"מזבח" – רומז לחיצוניות הלב (כי המזבח
האמור כאן הוא המזבח החיצון).
"אש תמיד תוקד על המזבח" – ה'אש' של
אהבת-ה' צריכה להיות מורגשת גם בחיצוניות
הלב ,ולא דיי באהבה הפנימית והמוסתרת.
"תמיד ,אפילו בשבת" – שבת ,שתוכנה
התעלות מעובדין דחול ,רומזת להשגת
אלוקות ,המרוממת ומבדילה את האדם מענייני
העולם .גם בעל השגה גדולה באלוקות אינו
רשאי להסתפק בכך ,אלא עליו לעורר בליבו
אהבה גלויה ומורגשת לקב"ה.
"תמיד ,אפילו בטומאה" – אפילו מי שנטמא
בחטאים ובעוונות חייב ויכול לעורר ולגלות את
'אש התמיד' האלוקית הטמונה בנפשו.

זאת תורת העולה (ו,ב)
בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים
שיהא כשר כל הלילה (רש"י)

בגמרא (מנחות עב) אמרו ,שעיקר הקטר
חלבים הוא ביום ,אלא שאפשר להקטירם גם
בלילה.
ויש להסביר זאת בעבודת האדם לקונו:
“יום" – רומז לאור ולגילוי ,ככתוב (בראשית
א) “ויקרא אלוקים לאור יום" ,שזהו עסק התורה
והמצוות המגלה את אור ה' בעולם.
“לילה" – רומז לחושך ולהעלם ,שזהו העסק
בדברי הרשות שמעלימים על תכלית חייו
האמיתית של האדם בעולמו.

(לקוטי שיחות כרך א ,עמ' )712
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת צו
ט"ז באדר-ב'
הפטרת פרשת צו" :כה אמר ה' ...אבדה האמונה
ונכרתה מפיהם .כה אמר ה' אל יתהלל ...נאם ה'"
(ירמיהו ז,כא-כח .ט,כב-כד).1
 .1ספר-המנהגים עמ' .33

לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
16

